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OBČINSKI SVET 
OBČINE LITIJA 
 
ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnice Kaje Mlakar Agrež 
 
1. Koliko podžupanov bo imenovanih v tem mandatu? Zakaj? Kakšne strokovne 
reference in izobrazbo bodo imeli? Katero strokovno področje bodo pokrivali? Ali bodo svojo 
funkcijo opravljali poklicno ali nepoklicno?  
Odgovor: Župan Občine Litija Franci Rokavec je imenoval dva podžupana za pomoč pri 
opravljanju funkcije  župana. 
Lijana Lovše, inž. kmetijstva je zadolžena za nadomeščanje v času odsotnosti župana, ki 
vključuje izvrševanje vseh nalog iz okvira pristojnosti župana, ki jih določa zakon, občinski 
statut, drugi predpisi in so načrtovani  s programom dela občine in občinskega sveta ter  naloge 
na področju družbenih dejavnosti. Delo opravlja poklicno. 
Filip Fele, univ. dipl. ekon. je pooblaščen za nadomeščanje župana na področju gospodarske 
javne infrastrukture, gospodarstva ter športa in za koordiniranje in spremljanje večjih projektov 
na področju občine Litija. Svoje delo opravlja nepoklicno. 
 
2. Dajem pobudo, da se v proračunu za leto 2019 vključi nakup Farbarjevega gradu, ki 
predstavlja pomembno kulturno zgodovinsko dediščino za občino Litija.  
 
Odgovor: Občina Litija v svojih načrtih ne planira nakupa predmetne nepremičnine. Spomeniška 
zaščita objekta ni vezana na samo lastništvo, temveč gre za javnopravni režim varovanja 
kulturne dediščine.  
 
3. Dajem pobudo, da se pripravi načrt novoletne osvetlitve mesta, ki bo estetski, 
strokoven, daljnoročen in energetsko varčen. V načrtovanje naj se vključi Mestno skupnost 
Litija. 
 
Odgovor: Strinjamo se z vašo pobudo, da bi bilo potrebno mesto Litija okrasiti bolj estetsko in  
strokovno. Novoletno okrasitev Litija bomo v letu 2019 načrtovali skupaj z MS Litija v okviru 
razpoložljivih sredstev. 

http://www.litija.si/


4. Ste že pridobili ponudbe za tehnično rešitev elektronskega glasovanja na sejah 
občinskega sveta? Prosim, priložite odgovoru. 

 
Odgovor: Občina Litija je pridobila ponudbi za ureditev sistema glasovanja na sejah občinskega 
sveta. Princip glasovanja je pri obeh ponudbah enak, razlikujeta pa se v načinu zbiranja in 
obdelave podatkov  s pomočjok posebne aplikacije ali prek Power Point predstavitve. 
Ker oba sistema delujeta preko računalnika, se rezultati lahko prikazujejo kot projekcija na 
projektorju ali na zaslonu. 
Cenovni razpon znaša od 1700 - 4900€.  
Ker je ena od ponudb označena s stopnjo zaupnosti, le te ne moremo posredovati. 
 
5. V prejšnjem mandatu sem v obravnavo vložila Odlok o mladini. Prosim, da ga uvrstite 
na eno od prihodnjih sej občinskega sveta. 
 
Odgovor: Dne 3.4.2018 je bil predlog Odloka o mladini svetnice Kaje Agrež Mlakar posredovan 
Javnemu zavodu za kulturo, mladino in šport Litija. Do sedaj od ZKMŠ Litija nismo prejeli 
nobenega odgovora. Za obdobje od 5.4.2018 do 4.5.2018 je bil omenjeni predlog odloka javno 
razgrnjen na spletni strani Občine Litija. Na omenjeni predlog odloka nismo prejeli nobenih 
pripomb, mnenj ali kakršnihkoli vprašanj. 
 
6. Komisija za Mladinska vprašanja. Je že bila imenovana? Kakšna bo njena sestava? 
Prosim, da me vabite na seje te komisije. 
 
Odgovor: Sklep o imenovanju Sveta za mladinska vprašanja v Občini Litija je veljal za mandatno 
obdobje 2014-2018. Za to mandatno obdobje  Svet za mladinska vprašanja še ni bil imenovan. 
 
7. Bivalna enota za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Kakšen je načrt občine za 
čimprejšnji začetek delovanja takšne bivalne enote v naši občni? 
 
Odgovor: Občina načrtuje vzpostavitev ene bivalne enote za osebe s posebnimi potrebami v 
Litiji. Trenutno potekajo dogovori z VDC Zagorje ob Savi.  
Narejene so bile analize, ki so pokazale, da je na našem območju okrog 14 potencialnih 
stanovalcev, od tega 6 do 7 takih, ki bi potrebovali čim hitrejšo vključitev. 
 
8. Ali stanovalci Doma Tisje (obeh enot), bivši občani Litije, redno prejemajo brezplačni 
izvod lokalnega časopisa Občan? 
 
Odgovor: Za distribucijo lokalnega časopisa Občan je zadolženo podjetje Tiskarna Aco, 
Jovanovič Mitja s.p. in sicer za distribucijo po gospodinjstvih kot tudi na sedež Doma Tisje. Po 
nam znanih podatkih, v obeh enotah Doma Tisje dobijo kar nekaj izvodov časopisa Občan, ki ga 
razdelijo po posameznih oddelkih. 
 
9. V katerih javnih zavodih bo v letošnjem letu potekal program javnih del? Koliko bo teh 
delovnih mest, kakšna je specifikacija programov in vsebina dela? 
 
Odgovor: Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019 je bilo s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje objavljeno v mesecu decembru 2018. Občina Litija je na podlagi izvedenega 



javnega povabila in razpoložljivih sredstev v proračunu omogočila sofinanciranje stroškov 
izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja trem različnim izvajalcem, ki so se javili na 
javno povabilo in so izpolnjevali razpisne pogoje.  
V letu 2019 se bodo tako sofinacirali stroški plač in drugi prejemki zaposlenih v določenem 
deležu trem izvajalcem v Občini Litija in sicer: 
- Društvu upokojencev Litija za 1 delavca - družabništvo in spremljanje, 
- Športnemu društvu Dole pri Litiji za 1 delavca - pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, 
- Varstveno delovnemu centru Zagorje ob Savi za 1 delavca - družabništvo in spremljanje. 
 
10. V Mladinskem centru se soočajo s pomanjkanjem kadra. Kdaj bo občina zagotovila 
sredstva za zaposlitev novih mladinskih delavcev? 
 
Odgovor: V proračunu Občine Litija za leto 2019 so sredstva planirana na podlagi programa, 
finančnega načrta ter kadrovskega načrta javnega zavoda in ob upoštevanju finančnih možnosti 
proračuna. Dodatna zaposlitev v enoti Mladinskega centra Litija bi bila možna ob povečanju 
proračunskih sredstev javnemu zavodu za ta namen oziroma z notranjimi prerazporeditvami 
zaposlenih ter na podlagi pridobljenih zunanjih sredstev (prihranki zavoda, mednarodni in 
državni viri,…).  
 
11. Mladinski center Litija ne dobi nobenih sredstev za izvajanje programa s strani občine 
Litija. Tudi v proračunih  za 2019 in 2020 teh sredstev ni planiranih. Kdaj bo občina začela 
sofinancirati programe v mladinskem centru?  
 
Odgovor: V proračunu Občine Litija za leto 2019 so v višini do 75.000 EUR namenjena sredstva 
za izvajanje rednih programov in dejavnosti ZKMŠ Litija enota za mladino. Občina Litija bo na 
podlagi Pogodbe o financiranju ZKMŠ Litija zagotavlja mesečno financiranje stroškov dejavnosti, 
ki jih zavod opravlja v skladu z odlokom in s sprejetim finančnim načrtom za leto 2019. Ta 
sredstva predstavljajo v največji meri financiranje stroškov dela zaposlenih v enoti za mladino, 
financiranje materialnih in obratovalnih stroškov delovanja zavoda in sofinanciranje 
investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupa opreme za delovanje zavoda. 
Zavod lahko v skladu z 21. členom Odloka o ustanovitvi ZKMŠ Litija pridobiva sredstva za delo in 
dejavnost tudi iz drugih virov, in sicer iz proračuna države, plačil in prispevkov uporabnikov 
storitev, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, iz donacij, daril in prispevkov sponzorjev ter iz 
drugih virov. 
 
12. Katere aktivnosti planira občina za uvedbo particapotrnega proračuna v naši občini? 
 
Odgovor: Pri pripravi proračuna so občani vključeni preko občinskih svetnikov in predstavnikov 
krajevnih in mestne skupnosti, preko izvedenih zborov krajanov ter kot dajalci pobud preko 
portala občine Za uvedbo participatornega proračuna se nismo odločili zaradi finančnih 
omejitev proračuna, ki ne omogoča oddvojitve določenih finančnih sredstev za porabo po 
principu participatornega proračuna. 
 
 
 
 



13. Ali bo občina poskrbela za ustrezno skladiščenje pustnih mask in rekvizitov za potrebe 
pustnega karnevala? Na kakšen način?  
 
Odgovor: Pustne maske (Litko) in rekvizite za potrebe pustnega karnevala bomo skladiščili na 
Občini Litija ter v prostorih Turističnega društva Litija. 
 
14. Ali v okviru LUR s Slovenskimi železnicami potekajo kakšni pogovori za znižanje cene 
železniškega prevoza na relaciji Litija-Ljubljana? 
 
Odgovor: Cene potniških vozovnic se določajo v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne 
službe  prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu na podlagi sklepa vlade, zato občine 
ne morejo vplivati na cene vozovnic na določeni relaciji.  
Kljub temu pa imajo posamezne skupine prebivalcev možnost koriščenja popustov oz. olajšav: 
srednješolci in študenti imajo subvencionirano ceno vozovnice (mesečna vozovnica na 
omenjeni relaciji stane 25 €), upokojenci imajo pravico do 30% popusta med tednom in 50% čez 
vikend, otroci, mlajši od 12 let, imajo pravico do 50% popusta, za otroke do 6. leta pa je prevoz 
brezplačen. Obstajajo še nekatere druge olajšave, npr. za invalide ter skupinska in družinska 
potovanja.  
Potnikom SŽ, ki se vozijo v službo, stroške prevoza povrne njihov delodajalec.  
Cene potniških vozovnic SŽ so se nazadnje povečale 15. 4. 2014. 
 
15. Ali in kdo opravlja kontrolo izpusta  iz čistilne naprave v reko Savo? Kakšni so 
rezultati? 
 
Odgovor: Monitoring izpusta očiščene odpadne vode iz Centralne čistilne naprave Litija izvaja 
akreditiran laboratorij Razvojno tehnološki center Zasavje. Meritve se, skladno z državno 
zakonodajo, izvajajo 12 krat letno. Monitoring je tudi sestavni del letnega poročila KSP o 
delovanju  čistilne naprave. 
Mesečne in letne povprečne vrednosti posameznih parametrov očiščene odpadne vode so bile 
pod dovoljeno mejo za izpust prečiščene vode v vodotok. Pri zgoščanju blata smo dosegali 
predvidene rezultate. V zalogovniku blata je po usedanju suha snov dosegala vrednost 1,7 %. 
Strojno zgoščeno blato je v povprečju vsebovalo 24,5 % suhe snovi. Čistilna naprava je v letu 
2017 in 2018 v celoti dosegala predviden učinek čiščenja komunalne odpadne vode.  
 
16. Na kakšen način se bo občina lotila odstranjevanja in preprečitve razmnoževanja 
tujerodnih rastlinskih vrst (npr. japonski dresnik)? 
 
Odgovor: Republika Slovenija je v letu 2010 sprejela Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih 
rastlin iz rodu Ambrosia, ki določa ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje rastlin.  Njej so 
opredeljeni ukrepi, ki jih mora izvesti lastnik zemljišča na katerem raste škodljiva rastlina z 
namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline. Lastnik zemljišča  mora 
odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se 
škodljiva rastlina v rastni dobi ne obraste več. Odstranitev je potrebno opraviti čimprej, da 
preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu. Vse stroške odstranitve krije lastnik 
zemljišča. Na javnih površinah, ki so v upravljanju JP KSP Litija upravljalec poskrbi za odstranitev 
škodljive rastline. Prav tako se odstranjuje  japonski dresnik, ki sicer ni strupen in alergen, je pa 
problematičen zato, ker izloča toksične snovi za druge avtohtone rastline. Preprečuje jim rast in 



s svojo prevlado zmanjšuje biotsko pestrost v naravi.  
Učinkoviteje je, če enoletne invazivke izruvamo, saj s tem odstranimo cele rastline in obnovitev 
ni možna. Problem je, ker je to časovno zelo potraten način odstranjevanja. Odstranjevanje s 
puljenjem rastlin je zato smiselno, ko površine, porasle z enoletnimi invazivkami, niso prevelike 
in lahko delo opravimo temeljito in natančno. Če bomo postopek ponovili večkrat in s tem 
odstranili tudi tiste rastline, ki vzkalijo iz semen, ki so še prisotna v tleh, lahko invazivke s 
puljenjem z določenega območja popolnoma odstranimo. Seveda iz okolice na to območje ne 
smejo priti nova semena. Pri odstranjevanju tujerodnih rastlin je zelo pomembno sodelovanje 
vseh lastnikov zemljišč na katerih se te rastline pojavljajo, zato bo občina več pozornosti 
posvetila osveščanju prebivalcev, predvsem z obvestili v glasilo Občan. 
 
17. Ali bo v letošnjem letu občina poskrbela za sofinanciranje programov počitniškega 
varstva otrok prve triade med šolskimi počitnicami? 
 
Odgovor: V odloku o proračunu ni zagotovljenih sredstev, ki bi bila namenjena izključno za 
varstvo otrok prve triade med šolskimi počitnicami.  
Vendar pa Občina Litija vsako leto sofinancira programe društev oz. zavodov, ki se s tovrstnimi 
programi, v katere se lahko vključijo tudi učenci prve triade OŠ, prijavijo na razpise s področja 
športa, socialnega varstva in mladih (npr. oratorij, počitniške delavnice, športno poletje ZKMŠ, 
planinski tabori itd.). 
 
18. Kdaj bo občina  poskrbela za ustrezno infrastrukturno ureditev naselja Bobek? 
Odvodnjavanje, razsvetljava, pločnik… 
 
Odgovor: Občina Litija bo v letu 2019 izvedla komunalno opremljanje zemljišč na območju 
Graške Dobrave in naselja Bobek, tako da bo zgradila potrebno javno kanalizacijo in za območje 
nepozidanih stavbnih zemljišč tudi pripadajočo komunalno opremo. Druga infrastruktura v 
samem naselju Bobek, trenutno ni predvidena. Pred samo izgradnjo bo potrebno izdelati 
ustrezno projektno dokumentacijo.  
 
19. Kdaj bo občina začela s postopki spremembe pravilnikov in programov kulture, sociale 
in športa? 
 
Odgovor: Občina trenutno ne načrtuje sprememb pravilnikov s področja kulture in socialnega 
varstva ter odloka za šport, saj ocenjujemo, da vsi omogočajo ustrezno in nepristransko 
ocenjevanje programov in projektov.  
Nov odlok za šport velja šele eno leto, saj je bil sprejet februarja lani. Pri njegovi pripravi so 
poleg uslužbencev občinske uprave sodelovali strokovnjaki z različnih področij športa in je 
usklajen z novim Zakonom o športu. Kljub temu so se že letos pojavili pozivi k njegovi 
spremembi.  
Ob tem je potrebno poudariti, da gre večinoma za pavšalne in neopredeljene ocene v smislu,  
da so občinski akti neprimerni in zastareli. Na podlagi tovrstnih pripomb ni mogoče spreminjati 
predpisov. Pričakujemo konkretne in utemeljene predloge, ki jih bomo lahko obravnavali in po 
potrebi tudi upoštevali. 
 
 



20. Dajem pobudo, da se v poletnih mesecih opravljajo redne kontrole kakovosti vode v 
reki Savi. Ali je reka primerna za kopanje? 
 
Odgovor: Kopanje je varno le na površinah, ki so temu namenjene. Država je na slovenskih 
rekah, jezerih in morju določila 47 odsekov – kopalne vode. Seznam kopalnih voda je določen s 
predpisom ter se vsako leto pregleda in po potrebi dopolni (kopalne vode na rekah Soča, Idrijca, 
Nadiža, Krka, Kolpa, na jezerih (Bohinjsko jezero, Blejsko jezero, Šobčev bajer) in morju). Reke 
Save ni med njimi, torej ni primerna za kopanje. Pobudo za kontrolo kakovosti smo posredovali 
pristojnemu ministrstvu. 
 
21. Kdo so glavni onesnaževalci v občini Litija (izpusti v vodotoke, izpusti v ozračje, zvočno 
in svetlobno onesnaževanje). Ali obstaja kakšna strokovna analiza?  Kakšna je prisotnost 
težkih kovin na področju naše občine? 
 
Odgovor: Ministrstvo za okolje in prostor vodi  seznam oz. register zavezancev za pridobitev t.i. 
IED dovoljenja, ki vsebuje podatke o upravljavcih, ki morajo v skladu z »Uredbo o vrsti 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega« (Uredba IED),  
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V seznamu so zbrani podatkih glede na naziv, naslov, naziv 
IED naprave in dejavnost zavezanca glede na Uredbo IED.  
Osnovni vir za ažuriranje seznama so podatki pridobljeni iz vlog za pridobitev  okoljevarstvenega 
dovoljenja in vlog za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo vodi tudi seznam 
izdanih dovoljenj, ki vsebuje podatke o upravljavcih in napravah, za katere so bila v skladu z 
Uredbo IED že izdana okoljevarstvena dovoljenja.  
Oboje je dostopno na http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/ippc-register . Iz območja naše 
občine je na seznamu podjetje IAK d.o.o., Kresnice. 
Strokovna analiza z naslovom Vsebnost kovin v tleh in sedimentih v okolici opuščenih rudnikov 
pri Litiji je bila predstavljan na 1. strokovnem simpoziju o rudniku Sitarjevec,  septembra 2018, 
in je dostopna na https://www.litija.si/files/other/news/77/149503148739ZBORNIK%20-
%20simpozij%20rudnik%20sitarjevec%20-%20ver%20-%20SCREEN-02.pdf 
 
22. Zanima me v kolikšnem deležu se z lokalno pridelano hrano oskrbujejo javni  zavodi v 
naši občini (šole, vrtci. Dom Tisje)? Kakšne so spodbude občine za povišanje deleža lokalne 
samooskrbe? 
 
Odgovor: Vključevanje lokalno pridelane hrane v javne zavode, ki morajo pri naročanju hrane 
ravnati v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), je javnim zavodom omogočeno 
na podlagi petega odstavka 73. člena ZJN-3, ki naročnikom dopušča, da iz postopka celotnega 
javnega naročanja izločijo posamezne sklope naročila, v kolikor njihova skupna vrednost ne 
presega 20 odstotkov celotnega naročila oz. 80.000 € brez DDV. S tem naj bi se zagotavljale 
kratke verige, in to predvsem na področju živil v okviru lokalne oskrbe. 
Šole, vrtci, domovi za starejše občane, bolnišnice itd. lahko na podlagi tega določila do 20 
odstotkov vrednosti živil kupujejo brez izvedbe postopka javnega naročila in tako živila – npr. 
mleko, meso, sadje, zelenjavo itd. – naročajo neposredno pri lokalnih ponudnikih. 
Kljub odpravi zakonskih ovir pa je delež lokalnih živil v naših javnih zavodih še vedno nizek, kar 
ne velja le za območje občine Litija, pač pa bolj ali manj za celotno državo.  
Razlogov za to je več.  

http://okolje.arso.gov.si/ippc/tabela/14
http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seznam-vseh-upravnih-aktov-%28pdf%29
http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seznam-vseh-upravnih-aktov-%28pdf%29
http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/ippc-register
https://www.litija.si/files/other/news/77/149503148739ZBORNIK%20-%20simpozij%20rudnik%20sitarjevec%20-%20ver%20-%20SCREEN-02.pdf
https://www.litija.si/files/other/news/77/149503148739ZBORNIK%20-%20simpozij%20rudnik%20sitarjevec%20-%20ver%20-%20SCREEN-02.pdf


Pri javnih naročilih je največkrat bistvena najnižja cena, cena lokalno pridelane hrane pa je v 
večini primerov višja od tiste pri grosističnih ponudnikih.  
Lokalni pridelovalci pogosto niti ne morejo sklepati dolgoročnih pogodb z javnimi zavodi, ker so 
dolžni v tem primeru že vnaprej in za daljše obdobje garantirati ceno in količino. Težavo 
predstavlja predvsem pomanjkanje ustrezne ponudbe v lokalnem okolju, saj ni veliko 
pridelovalcev, ki bi tržili lokalno pridelano hrano. V prihodnosti bo potrebno spodbuditi 
pridelovanje lokalne hrane tudi preko ustreznih strokovnih inštitucij. Čeprav nimamo natančnih 
podatkih o deležu oskrbe javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, ocenjujemo, da se ta v  
povprečju giblje okrog 10%. 
Problematiko je že večkrat obravnavala Komisija za osnovno šolstvo Občine Litija, na eno od sej 
je bila povabljena tudi predstavnica KGZ Litija, vendar kljub temu nismo uspeli doseči bistvenih 
premikov na tem področju. 
 
23. Prosim za seznam zemljišč, ki jim je bila v zadnjih dveh letih spremenjena 
namembnost iz kmetijsko gozdnih zemljišč v zazidalno? 
 
Odgovor: V zadnjih dveh letih se namenska raba v Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija 
ni spremenila nobenemu zemljišču.  
 
Občinski prostorski načrt Občine Litija, ki predstavlja osrednji prostorsko-planski dokument 
občine je občinski svet sprejel avgusta 2010 (Uradni list RS št. 58/2010. V postopku med leti 
2006 in 2010 so bile opravljene zadnje spremembe planske namenske rabe zemljišč s 
spremembo planske namenske rabe (iz kmetijskega zemljišče v stavbno, iz gozdnega v stavbno 
ali tudi obratno). V letih 2015-2018 so bile izvedene spremembe dopolnitve oz. spremembe 
izvedbenega dela OPN Litija (Uradni list RS št. 63/2018), kjer niso bile izvedene spremembe 
glede namenske rabe posameznih zemljišč, temveč so bile obravnavane pobude obrtnikov, 
gospodarstvenikov in določitev posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIO) v obstoječih 
enotah urejanja prostora (EUP), odprava posameznih OPPN-jev in določitev PPIP-ov za 
posamezna območja EUP, spremembe in dopolnitve veljavnih določb glede velikosti, lege in 
oblikovanja objektov.  
 
Občina Litija trenutno z javnim pozivom k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN 
Litija poziva vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane občine Litija in druge fizične in pravne 
osebe, da oddajo pobudo in predlog za spremembo OPN, ki se nanaša na :  

 Na spremembo namenske rabe zemljišča, ki se lahko nanaša na: 
- Na spremembo namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče 
- Na spremembo stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče 

 Na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev glede gradnje in meril oblikovanja 
objektov 

 Na spremembo grafičnega in tekstualnega dela akta 
 Na izvedbeni in strateški del akta. 

 
Pobudo mora oddati lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo mora biti 
pooblastilo), v primeru solastništva, pa vsi solastniki zemljišča.  
Javni poziv za zbiranje pobud poteka od 15. novembra 2015 do 31.marca 2019. Pobude se lahko 
oddajo: 

 po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 



 na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si 
 ali v aplikaciji PISO (povezava na PISO je mogoča na spletni strani Občine Litija 

https://www.litija.si/) 
 
24. Prosim za podatek o plačah direktorjev javnih zavodov in podjetji ter za podatek o 
najnižji plači za vsak zavod/podjetje. 
 
Odgovor: Plače direktorjev javnih zavodov in podjetij so določene na podlagi Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju, v prilogah katere so določeni razponi plač.  
Plače direktorjev javnih zavodov, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so bile 5. 2. 2018 
obravnavane na 7. izredni seji Občinskega sveta Občine Litija. Povezava do gradiva omenjene 
točke: 
https://www.litija.si/files/other/news/77/113687AD%202%20Soglasje%20ustanovitelja%20k%
20spremembi%20aktov%20o%20sistemizaciji%20delovnih%20mest%20javnih%20zavodov.pdf 
Ostale plače zaposlenih v javnem sektorju pa so razvidne iz kataloga funkcij, kjer so navedeni 
razponi plačnih razredov posameznega delovnega mesta, in je dostopen na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SOJ/2018/Katalog_FDMN_-
popr.23.1.2019.pdf 
Podrobnejših informacij vam ne moremo posredovati, saj tovrstne podatke od zavodov 
pridobivamo samo v okviru svojih pristojnosti in nalog in jih ne dajemo drugim. V kolikor želite 
natančnejše podatke, vam predlagamo, da se obrnete neposredno na zavode in podjetja, 
katerih plače vas zanimajo, saj gre na podlagi 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
za javne podatke, seveda ob upoštevanju omejitev, določenih v okviru zakonodaje s področja 
varstva osebnih podatkov. 
 
25. Kakšni so načrti občine za povečanje števila neprofitnih stanovanj? Ali občina razmišlja 
o stanovanjskih zadrugah? 
 
Odgovor: Trenutno ni predvideno povečevanje fonda neprofitnih stanovanj. Občina Litija bo v 
letu 2019 pristopila k povečanju bivalnih enot v večstanovanjskem objektu "Vila", saj je 
največkrat potreba po začasnih namestitvah socialno ogroženih oseb in oseb v stiskah. 
Dodelitve prostih neprofitnih stanovanj potekajo v skladu z veljavnimi predpisi in vsakoletnimi 
razpisi. 
 
26. Regionalna cesta Litija – Zagorje, odcep za Breg in odcep za  Savo. Kdaj se bosta ta 
odcepa ustrezno uredila? 
 
Odgovor: Glavna cesta G2 108, odsek 1183 križišče Breg in križišče za Savo, sta v upravljanju 
Direkcije RS za infrastrukturo. Na sestanku, ki je bil dne 16. 1. 2019 na Direkciji RS za 
infrastrukturo smo se dogovorili, da bo DRSI  za ureditev križišča glavne ceste z lokalno cesto za 
naselje Breg izvedla novelacijo projekta. Križišče pri odcepu za naselje Sava pa je Direkcija RS za 
infrastrukturo izdelala projektno nalogo, katero je občina Litija skupaj s KS Spodnji Log v letu 
2019 pregledala in tudi potrdila.  
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27. Regionalna cesta Litija – Zagorje.. koliko intervencij zaradi skal/kamenja na cestišču je 
bilo v preteklih dveh letih. Kakšni so načrti za povečanje varnosti? 
 
Odgovor: Vaše vprašanje bomo posredovali  Direkciji RS za infrastrukturo, ki je upravljavec 
glavne ceste G2 108. Ko bomo od njih prejeli odgovor, vam ga bomo posredovali. 
 
28. V poletnih mesecih je bila požagana velika vrba pod mostom v Litiji, pri gostilni Pri 
mostu. Kdo je drevo požagal? Je bila odstranitev drevesa planirana in kdo jo je odredil? Je 
ukrepala policija? 
 
Odgovor: Kdo je požagal drevo ob reki Savi Občina Litija ni seznanjena, vendar smo upravljavca 
reke Save, Direkcijo RS za vode, dne 14. 11. 2018 pisno pozvali o navedeni zadevi, vendar od 
njih nismo prejeli nobenega odgovora. 
 
29. Kdaj in kako bo občina uredila javne toaletne prostore v Litiji? 
 
Odgovor: Odgovor na navedeno vprašanje vam je bil že posredovan z dopisom številka 032-
4/2018 z dne 5. 9. 2018, vendar bomo vašo pobudo ponovno strokovno preučili. 
 
30. Kateri javni zavodi v Litiji omogočajo naročilo kosil s strani zunanjih porabnikov in 
kakšne so cene teh kosil? 
 
Odgovor: Vrtec Litija trenutno nima nobenega zunanjega naročnika kosil. OŠ Litija, OŠ Gradec in 
OŠ Gabrovka-Dole zagotavljajo kosila za zunanje uporabnike po ceni 4,00 € (OŠ Gabrovka-Dole) 
oz. 4,30 € (OŠ Gradec in OŠ Litija). Tudi Dom Tisje omogoča naročilo kosil za zunanje 
uporabnike, in sicer po ceni 5 €. 
 
31. Ali javni zavodi pri razdeljevanju hrane v kuhinjah uporabljajo klasični pribor za 
enkratno uporabo? 
 
Odgovor: Večina javnih zavodov plastičnega pribora za enkratno uporabo ne uporablja ali pa 
skuša njegovo uporabo v največji možni meri omejiti. 
 
32. Kdo je lastnik parcele na kateri je turistični del Rudnika Sitarjevec? Ali ima rudnik 
uporabno dovoljenje? Kdaj je bilo izdano? 
Odgovor: Vhod z recepcijo se nahaja na parceli št. 416/9, ko Litija, ki je v lasti Občine Litija.  
V skladu z 94. členom ZRud-1 (Ur. l. RS, št. 14/14), je tehnični vodja rudarskih del po projektu 
"Ureditev Rudnika Sitarjevec za namen turističnih ogledov", v okviru izvajalskih pogodb in na 
podlagi Zapisnika izvedenega tehničnega pregleda z dne 29. 11. 2017 (GH-IK 54/11-17), ter 
priloženega Dokazila o zanesljivosti št. 2/17 ugotovil, da so rudarska dela izvedena skladno s 
predpisi, tehničnimi pravili in standardi, zato dovoljuje začetek uporabe izvedenih rudarskih del. 
Dovoljenje je bilo izdano dne 1. 12. 2017. 
 
33. Kdo skrbi za sanacijo divjih odlagališč ob reki Savi? Kdo je zadolžen za pregon 
onesnaževalcev in koliko ovadb je bilo obravnavanih v preteklih letih? 
 



Odgovor: Za sanacijo vseh divjih odlagališč skrbi občina v sodelovanju s krajevnimi skupnosti, 
krajani, ekologi, javna podjetja, lastniki zemljišč… V ta namen v proračunu zagotavljamo 
sredstva. Večino divjih odlagališč smo z leti uspešno odstranili, ob reki pa se pogosto pojavljajo 
nova. Nadzor nad nepravilno odvrženimi komunalnimi odpadki izvaja občinski inšpekcijski 
organ, nadzor nad gradbenimi in drugimi nevarnimi odpadki pa izvaja inšpekcija za okolje in 
naravo. V preteklem letu smo s KSP Litija d.o.o. sanirali dve divji odlagališči ob reki Savi v 
Podkraju in v Kresnicah. 
 
 
 
 
 
Pripravili: Župan Občine Litija 
Zaposleni na občinski upravi Občine Litija Franci Rokavec 
 


